
 الشراكات المحلية وأثرها على التنمية المستدامة

 في البلدة القديمة من الخليل 

 

 مقدمة. 1

قدم أحدى المناطق الحضرررررلية اليا يخية سط سل ررررررينن  ت يبل من إتمثل البلدة القديمة من الخليل 

ل الذي ما زال يكاسح  يناضرر نعلى الحضررا ة ال ليقة للشرر ف اليل رررينط الشرراةدة المدن اليا يخية

 ةذا يقودنا إلى الحديث عن الواقع ال رريا ررط أ ض اآلباء  األجداد.  أ ضرر،ان جل البقاء علىأمن 

الذي ييمثل بوجود االحيالل اإل ررلاليلط الذي يشررن حلبا على األ ض  نالذي ت يشررا البلدة القديمة

كما  ي،دد الوجود  نية  الحضا ية ش ب،ا  تا يخ،ان حيث بات ةذا الصلاع ي،دد م الم،ا اليا يخ

 اليل رينط سي،ا.

 

،ويد ت إلىاليط تلمط   األ رراليفي رريخدم كاسة الو ررالل  اإل ررلاليلطن  االحيالل م1967سمنذ عام 

 إلى،ا ق ررررمي بؤ  ا ررررييرانية  رررر سط قلب،ا  أقامسقد  ن إ ررررالميي،االبلدة القديمة  طمس عل بي،ا 

ط منيا سأحيث ييلض االحيالل طوقا  نالمخيلية أجزال،ا اللابرة بين قر   الرلق  نشرررررررلين

مضيقا  ناإل لاليليينجل توسيل الحماية الكاملة  حلية الحلكة للم يوطنين أمحيط ةذه البؤ  من 

الخناق على ال رررررركان اليل رررررررينيين  حلكي،ي  م رررررريخدما بيوت،ي كنقاط ع رررررركلية لحماية ةذه 

ةي أ كما تي لض المدينة لليق رري  اليئزلةن ال ي ررلي حلم،ا اإلبلاةيمط الشررلي    الم رريوطنات.

 اإلبلاةيمطمئز ة الحلم   إبان 1994تي خالل ال ام   م لي مقدس سي،ا من اليئزلة  اليق يين سقد

 دالمة تصادم  توتل الحلم نقرة ج لمما "تق يي الحلم الشلي  بين الم لمين  الي،ودن  الشلي 

إلى ثكنة ع ررركليةن يمل المصرررلط خالل،ا أكثل من تيييأ قبل أن يصرررل للوقوي بين أيدي   حولا

الي،ودية  األعيادالمصررررررلين الم ررررررلمين خالل  أمام لإلغالق اإلبلاةيمطالحلم   يي لض. 1" با

حيث بلغ عدد االعيياديةن  األيامليا سط إناةيك عن صرررررر وبة الوصررررررول ن األذان يمنع سيا  سع 

  .2حاجز  نقرة ع كلية 14اإل لاليلية  نقاط الييييأ المحيرة بالحلم  حوالى الحواجز 

لط حيث ز ع االحيالل اإل ررررلالي ن ت يأ البلدة القديمة سط الخليل حياة يومية غاية سط الصرررر وبة

حاجز  نقرة  45ما يزيد عن  ميل الملبعن الكيلوةذه البق ة الصغيلة اليط ال تيئا ز م احي،ا  سط

 لب  المواطنين حليي،ي سط الينقل اليومط بين م كن،ي  أماكن عمل،ين  حلم  الرالب ن 3تيييأ

 ن سأصبح للبلدة القديمة الوصول قصدكل من   أ ةب من الوصول إلى مدا  ،ي بحلية  أمانن 

البلدة القديمة سط عزلة عن بقية المدينة مما أدى إلى ت،ميش،ان  حلمان مواطني،ا من سلص ال مل 

سن الي ررلب من المدا تيشرر  هاةلة   األميةم دالت البرالةن  انيشررلت سي،ا ن سا تي    الي ليي

 . زادت ال،ئلة من،ا  ال ز ي عن ال كن سي،ا

                                                           
 2008الجعبة و آخرون، 1
 2019،الخليل  إعمارإحصائيات الوحدة القانونية التابعة للجنة  2
 المصدر نفسه 3



 الخطة التنموية إلحياء البلدة القديمة. 2

 انرالقا من ةذا الواقع الذي آل  إليا البلدة القديمةن ملكز الخليل  عنوان حضررررا ت،ان  للحلص 

  نم1996عام الخليل سط  إعما لئنة  تأ ررررريسن تي ةذه المدينة اليا يخيةالحياه على  الشرررررديد على

لي،ا إالحياة   إعادةشررررررراملة سط البلدة القديمة  تنميةعلى خرة ميكاملة ليحقيق ت مل  بدأت اليط 

 إلىم رررررريندة بذلك .  الحضرررررررا ي  الحياه على تلاث،ا ال ملانط كملكز حيوي لمدينة الخليلن

لحياه خرة ل أي اليط ت رررررريند إلى أن  المقاييس ال المية سط تنمية المناطق اليا يخيةن  المبادئ

ياء  يا يخية إح مدن ال لةلملاكز ال كام ئف أن تكون مي ئف أن  نن ي حيلم الحياه على اليلاث تي

ال ملانطن كما علي،ا أن ت  ى ليح ين الظل ي الم يشية للقاطنين  تؤّمن  تضمن للموقع أمو ه 

ب  محيلزاب لليئا ة االقيصررررر ادية القابلة للنمون كما تشرررررئع القاطنين على البقاءن  تئ لا ملكزاب جاذبا

 .4اال يثما ية األعمال 

  اإلدا ة الحكي مبادئ على ملتكزاب  كونا من اليخريط سط الحديث المي،وم ةذا ا يخدام أةمية  تنبع

 على باالعيماد  ذلك ن الن،وض  اللقط لليحل  ي  ى مئيمع أي سط ت يبل أ ا ية  اليط اللشيدة

 :5بما يلط المبادئ ةذه  تيمثل الذاتية.  مقوماتا موا ده

 

 :ذ ي  جميع الخاص  القراع المحلط  المئيمع المواطنين مشا كة على االعيماد المشا كة 

 المحلط؛ الم يوى على القلا  اتخاذ  عمليات الينموية القضايا  األ لويات تحديد سط الشأن

 الشأن ذ ي  جميع الخاص  القراع المحلط  المئيمع المواطنين مشا كة  الم اءلة: الشياسية 

  تحقيق اإلنئازات  تقويي مياب ة سط با زة مكانة  تبوؤ الينمويةن  تنييذ النشاطات تخريط سط

 الملجوة؛ األةداي

 :مع اليكاملية حيث  من  البيئية  االقيصادية االجيماعية للقضايا اليرلق حيث من اليكاملية 

 المحلية؛ ال،يئات  موازنات ال،يكلط/الييزيالط  اليخريط اإلدا ية المخيلية الم يويات خرط

 االعيبا  ب ين األخذ مع األ لوية ذات القضايا على اليلكيز حيث من اال يلاتيئط: الب د 

 . الم وقات المحيملة المياحة  اليلص الموا د

 

 في العملية التنموية والمؤسساتية المشاركة المجتمعية. 3

 

أصبح  المشا كة المئيم ية بل   الينميةن مبادئةي أمن ي يبل مبدأ المشا كة  أن من ةنا نئد 

س،ط  ن6صو ة من صو  الديمقلاطيةن  ت بيلا عن الالملكزية سط اتخاذ القلا   نخيا ا ا يلاتيئيا

 تل ف المشا كة المئيم ية  ن7أةداس،اةدي للينمية المحلية    يلة ضل  ية للنئاح سط تحقيق 

 ن س،ط تمد أصحاب القلا 8د  ا ةاما سط عملية اليخريط الينموي الم يدام سط المئيم ات الحضلية

مئيمعن لمن المخررين للينمية بالم لومات الحقيقية للمشاكل الحضلية  ت بل عن آمال  طموحات ا

ة  خاص  نكما ت يبل صمام أمان لنئاح عملية اليخريط. إن إشلاك الناس سط عملية اتخاذ القلا 

سط المشا يع اليخريرية اليط ت،م،ي ي اةي بشكل كبيل سط نئاح ةذه المشا يعن  انيماء المئيمع 

ل ك ن   يش لييئزأ من المشل ع ني ،ي جزء الأل،ان بل  دعم،ا ماديا  م نويان الن،ي  ي يبل ن 

من،ي بالم ؤ ليةن  ال ينبغط تئاةل أةمية األسكا   اآل اء اليط يحمل،ا ال كان  تصو ات،ي الخاصة 
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حول كييية اال تقاء ببيئي،ي الحضلية  بنيي،ا ال ملانية لما ل،ا من د   إيئابط  م،ي سط تو يع 

 .9األسق اليكلية لدى المخررين

 

لى ع  تقاس مؤشلات نئاح الخرط الينموية على مدى إشلاك المئيمع المحلط سط اتخاذ القلا ن 

سأسلاد المئيمع إن لي يشيلكوا سط  ضع الخرط  ناأل لوب الماللي ليحقيق المشا كة المئيم ية

 البلامج الينموية  يصردم المخررون ب دم تئا ب  تياعل المئيمع مع ةذه المشا يع أل باب 

 من،ا أن أسلاد المئيمع لي يكونوا شلكاء سط تحديد ةذه المشا يع أ  ن،ا ال تلبط حاجات،ي  ندةمي د

لمئيمع ا أسلاد عدم  عط  الم يييديناليلصة للمشا كة من قبل  إتاحة ت يبل عدم   .10 أ لويات،ي

ط سط لالمئيمع المح إشلاككما  ي يبل   نحد م وقات الينمية سط المئيمعأالمحلط بالينمية ةط 

.  تؤدي 11ليات مواج،ة م وقات الينميةآعملية اليخريط   الينييذ  المياب ة  اليقييي ةط احدى 

المشا كة المئيم ية سط ال ملية الينموية د  ا م،ما ييمثل سط الم اعدة سط تحديد الص وبات  

 المشكالت اليط تواجا حياة ال كان مما ي ،ل سط   ي ال يا ات لم الئة المشكالت  الصوبات 

 وية. مينالملية اليخريرية  ذات ال القة بال األطلايالي ا ن  الين يق بين مخيل   أ جا زيادة 

 

اليط يمكن من خالل،ا الن،وض بالمئيمع   اال تقاء با  األد اتت د المشا كة المئيم ية احدى 

ن خالل  ذلك م  بيئيا  حضليا  اقيصاديا ال مل على تح ين م يوى حياة المواطنين اجيماعيا 

 ليس  ةط  بف  ل.باليموي أ بال مل  أ المئيمع تروعا سط ج،ود الينمية  واء باللاي  أبناء إ ،ام

  ي؛اإلدا ةط تحقق الالملكزية سط ال مل   المؤ  اتالينموية للمئيم ات  األةدايسط تحقيق 

 يزيد من انيماء المئيمع للخرط الينموية  يزداد حلصا على  األداءنمما يزيد من الكياءة سط 

  ي زز ثقة الئم،و  سط األعلى إلى األ يلاصبح جزء من،ا  يصبح اليخريط من  ألناتنييذةا 

 .12عملية اليخريط

 

قراعات  لكاسة  ميكامالب  الي ال يئف أن يكون شامالب  اال يلاتيئطمن ةنا نئد أن اليخريط الينموي 

  من أجلالمئيمع االقيصادي  االجيماعط  الثقاسط  ال يا ط  البيئط  اإلدا ي  اإلعالمطن 

ذات ال القةن أ  َمن يمكن  األطلايكاسة ضمان نئاح الخرة يئف أن ييي ترويلةا بمشا كة 

ممثالب بالبلدية  المؤ  ات الحكومية ذات ال القة مثل القراع ال ام ت ميي،ي أصحاب الشأن )

 ةذا إلى الصحةن  غيلةا.  زا ات ال ياحة  اآلثا ن الحكي المحلطن األ قاين اليلبية  الي ليين

 ات لمؤ إضاسة ممثالب بالغلسة اليئا يةن القراع األةلط ممثالب بالئام اتن الخاص جانف القراع 

 .المئيمع المدنطن  الشخصيات االعيبا ية

 

ديمة من البلدة الق إلحياء  الخليل سط خري،ا الينموية إعما انرلق  لئنة   بناء على ما  رررربقن سقد 

 :ةم،اأنحو اال يثما  الم يدام سط اليلاث ال ملانطن نظلا لما يحققا اليلاث من سوالدن الخليل 

اليلاث ال ملانط أحد الموا د الم يدامة: من الخصالص المميزة لمبانط اليلاث ال ملانط  -

 مبانط جديدة. إنشاءالقالمةن أن،ا تمثل موا د يمكن ا يثما ةا بدل من 

اال ررريثما  سط مواقع اليلاث  إند المزيد من سلص ال مل: اليلاث ال ملانط   ررريلة ليز ي -

 أةيلتالكثيل من المناسع االجيماعية  االقيصررادية الناتئة من مشررا يع  إلىي ود  ال ملانط

 توهي  المبانط اليلاثية.  إعادة
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 الم،ن  الحلي اليقليدية. إلحياءاليلاث ال ملانط   يلة  -

ل ج  أ ل  نسط خري،ا الينموية على الئانف االجيماعط الخليل إعما  كزت لئنة  سط البداية 

ليس الذي اللالمئيمع المحلط سط البلدة القديمةن باعيبا ةي ال نصل   أسلاد لينمية ال كاناةيمام،ا 

لمبانط اليلاث ال ملانط  خاصررررررة  تلميي شررررررامل  إعما ت ب ملية أي يد الحياة للبلدة القديمةن  بد

من ج،ةن  من  تثبي   رركان،ا  دعي صررمودةي  تح ررين هل س،ي الم يشرريةجل أمن  ال رركنية من،ا؛

وت،ين ةذا بي إلىال ودة  إلى تشرررئيع من ةئل البلدة القديمة تشرررئيع ال ررركن سط البلدة القديمة  جلأ

للمبانط المحيرة بالبؤ  اال رررررييرانية   إلعما سط اليلميي  األ لويةالخليل  إعما لئنة  أعر  قد 

الخليل  إعما  قد حقق  لئنة  ه البؤ  اال ررييرانية  منع تمددةا  انيشررا ةا.جل محاصررلة ةذأمن 

من  سط ةذا المئال سقد تمكن  نسط تحقيق تنمية شرررررراملة ميكاملة سط البلدة القديمة كبيلة إنئازات

  تمكن  من مواطن.  7000يقا ب ما إ رررركانشررررقة  ةذا ي نط  1000ال رررركن سط اكثل من  إعادة

ن من سلص عمل للكثيلي اليلمييحيث  سلت مشرررررررا يع  نتقليل م دالت البرالة سط البلدة القديمة

ن ال ررركان للبلدة القديمة  الحد م إعادةكبيلة سط مئال  إنئازات ب د تحقيق  . القديمة البلدة ررركان 

من خري،ا الينموية  الذي  اآلخلالئانف  إلىالخليل  إعما عدد البيوت الم،ئو ة ن توج،  لئنة 

صرررررحية   تنمية قراع الي ليي  ال البنية اليحيية   تأةيل لل ررررركان األ ليةيلكز على توسيل الخدمات 

 ية.اسقاالقيصادية  ال ياحية  الث ناألخلىتنمية القراعات   من ثي اليوجا نحو أ لىكملحلة 

ل  تكاتيا حو  مؤ رررر رررراتا بأسلاده لييحقق لوال مشررررا كة المئيمع المحلط اإلنئازات لي تكن ةذه 

الخليل ضرررررل  ة تضررررراسل  إعما سقد اد ك  لئنة ن عملية الينمية الشررررراملةالخليل سط  إعما لئنة 

  أسلاد المؤ رر رراتكاسة  أمام المئالالئ،ود لليصرردي لليحديات اليط تواجا البلدة القديمة ن سييح  

سط ترويل البلدة القديمة  يحقيقية ت رررررراةجل بناء شررررررلاكات أذات ال القة من   األطلايالمئيمع 

 .يال،اح إ

الخليل خا طة الرليق الذي  رروي ت ررلكا البلدة القديمة نحو  إعما  تل رري الخرة الشرراملة للئنة  

ا رررررري لاض مئاالت الخرة بل  قن الينمويةالشرررررررامل سط كاسة المئاالت  اإلحياءتحقيق عملية 

 أ رررا رررا اليط كان  الخرة الشررراملة  إعدادسط  مشرررا كة المئيمع المحلط إلى  رررنيرلق نالينموية

الخليل على ت زيز مشررررا كة المئيمع  إعما لئنة  حيث حلصرررر ية كاسة القراعاتن ملد ا ررررة تن

   حيث  ررر نسط عملية الينمية للبلدة القديمة أ رررا رررط طلي القلا   أصرررحابالمحلط  باعيبا ةي 

 اليط تكون  من ممثلين عن المئيمع المحلط من  نتشرررررركيل اللئنة المحلية للخرة الشررررررراملةإلى 

ات لقاءاللئنة المحلية للخرة  ت قد ةذهسكان   اللجال  الن ررررررراء  من كاسة حا ات البلدة القديمة.

سة القراعات  د  ية  كا مة سط  قدي لدة ال كان الب ياجات  رررررر ناقشرررررررة احي ترل ات،ي الي لي إلى لم

 كة ال رررررركان سط مئاالت الخرة الينمويةن س رررررروي أما مشررررررا .ليرويل البلدة القديمة  اقيلاحات،ي

 يأتط بب ض الييصيل: سيمان ي لض،ا 

 

 واإلسكانأوال: قطاع السكن  

 

القديمة  البلدة إحياءعملية  إنةي القراعات الينموية سط البلدة القديمةن حيث أي يبل ةذا القراع من 

 غلاضأل باأل اس ا يخدم ن البلدة القديمة سط الخليل أت يمد على  جود  كانط سي،ان خاصة  

ة  تنا ف شقق  كني إلىالمبانط القديمة  تأةيل  إعادةالخليل بيلميي  إعما  كنيةن حيث تقوم لئنة 



كالحمام  المربخ  األ ررررا رررريةالخصرررروصررررية  الخدمات  من حيث توسيلالحديثة  األ ررررلةميرلبات 

 ن أجلمبال ررررركان مئانان  بإشرررررغالاالخليل  إعما المبنى القديي تقوم لئنة  تأةيل ب د  الم ررررريقل. 

 .م اعدة اليئات اليقيلة  الم،مشة سط الحصول على م كن

 نط شلاكات مع المؤ  ات ذات ال القةب ت نالخليل ج،ودا كبيلة سط ةذا االطا  إعما تبذل لئنة 

يث حاشرررريلاكات الك،لباء  المياه  بد  ةا بيقديياليط تقوم مع بلدية الخليل  الشررررلاكة أةم،ان  من 

ميل مك ف مياه مئانطن  ذلك كم ررررررراعدة  8كيلو  اط ك،لباء مئانط   100اال رررررري،الك لغاية 

 كان البلدة لاإلعياء الضليبط مين أشلاكة مع ضليبة الدخل لي أيضا ةنالك ن ل كان البلدة القديمة

توصرررريات   إعراءالالزمة  األمنية اإلجلاءاتل مل  األمنية األج،زةمع  أخلىالقديمةن  شررررلاكة 

 لل كان. األمنية الحاليةبخصوص 

أتاح  مشررررررا يع حيث  نللمشررررررا كة المئيم ة سط عمليات اليلميي للبيوت أخلى تبلز صررررررو  

الصرريانة اليلصررة لمشررا كة ال رركان سط عملية  الحياه  اليلميي على م رراكن،ي القديمة  اليط بذل  

يل  ية لئنة إعما  الخل يل سط كبيلة ج،وداطوال ال ررررررنوات الماضرررررر ةذا النوع من  ت زيز  ررررررب

 البنية  تأةيل اليلميي مشررا يع ضررمن تشررغيلية ببلامج ابيدأت عدةن مناةج بذلك ميب ة المشررا كةن

 اليلميي ا يعمش سط مشا كي،ي  تحقيق لل كان عمل سلص توسيل سط نئاحا حقق   اليط اليحييةن

 لخال من  اإلعالمن اال يشا ة ملحلة إلى ليصل المشا كة د جة ترو ت ثي  من ب،ان تقوم اليط

 يذةانتني المنوي  الخرط اليصررررميمات علض تيضررررمن اليط المخيلية ال مل    ش اللقاءات عقد

 نب ي اقيلاحات،ي  أخذ  مناقشرررررري،ا علي،ان المحلط المئيمع أسلاد من الم رررررريييدين اطالع ب،دي

 مواطنال خالل،ا من يصبح  اليط الي ليةن المشا كة لد جة تلق لي فاأل الي ةذه أن إال االعيبا ن

 يدجد نمط إيئاد ضرررل  ة الخليل إعما  لئنة أد ك  ةنا  من المشرررا يعن تنييذ عملية سط شرررليكا

 خاللا نم ت يمد حيث الي ليةن المواطن مشرررا كة يضرررمن بحيث اليلميين مشرررا يع  إدا ة تنييذ سط

 لينييذ بالئ،ود ال ررركان ت ا ن خالل من  الم ررريييد اللئنة  بين اليلميي مشرررل ع أعباء توزيع على

 مبادئ سق  اليلميي أعمال تنييذ بما يضمن الالزمةن بالمواد تز يدةي اللئنة تيولى حين سط ال ملن

 .الخليل إعما  سط لئنة الم يمدة اليلميي  أ س

 حلص يزداد أن الربي ط سمن اليلميين مشرررررا يع ا ررررريدامة يضرررررمن المشرررررا كة من النمط ةذا إن

 اب،يإك ررررر ب د  صررررريانيا مياب يا على مقد ت،ي تزداد  باليالط بأيدي،ين صرررررن وه ما على ال ررررركان

 لخليلا إعما   لئنة ال ررركان بين الي ا ن ي زز النمط ةذا أن كما اليلميين أعمال تنييذ سط الم،ا ة

 لىع الحياه  على خاصن بشررررركل اليلميين أعمال تنييذ على اإليئابط األثل من ذلك ي ك رررررا  ما

 .عام بشكل اليلاث
 
 

 ثانيا: قطاع الصحة

أةي من   احدةكبيلة باعيبا ةا  أةميةالخليل  إعما  سط مئال الينمية الصرحيةن  اليط تولي،ا لئنة 

الخليل من بناء عالقات شررلاكة مع  زا ة الصررحة  للسع  إعما تمكن  لئنة  ناأل ررا رريةالخدمات 

ملاكز صرررحية  مخيبلات  سق حاجة   إنشررراءم ررريوى الملاكز الصرررحية الميوسلة بالبلدة القديمة 

دة مين صرررحط مئانط لكاسة ال ررركان سط البلأالبلدة القديمة بناء على الخرة الشررراملةن كما تي توسيل ت



ت اليخصررررصررررية حيث تي عقد ا الريولة  ال ياد األمومةاكز القديمةن  الي ا ن مع الئم يات  مل

 .لريللالم  ا األ ليةتوعية المئيمع بالصحة الني ية  اللعاية  إلىسة دال،ا الكثيل من اللقاءات

 ثالثا: قطاع التعليم

اسط بلسع الم ررررريوى الثقاليط تي لق  األ رررررا ررررريةالخليل اةيماما كبيلا بالخدمات  إعما تولط لئنة 

.  ي للئميعت زيز سلص الي لي   نتوسيل بيئة ت ليمية منا رررررربة   ن الي ليمط ل رررررركان البلدة القديمة

تنييذ أعمال  إلى إضررررررراسةمن خالل تلميي مبانط قديمةن  مدا س إنشررررررراءاللئنة على  حيث ت مل

 .االقالمة  توسيل الخدمات الالزمة ل،  ياض األطيال  مدا سلل د  يةالصيانة ال

من  إلعياءاتاليقوم بد  ةا بيقديي  مديلية اليلبية  الي ليي ال الطكميا تبنى اللئنة شررررررلاكات مع 

القاطنين سط البلدة القديمة الذين يد  رررررون سط الئام ات اليل ررررررينيةن  الل ررررروم الئام ية للرالب

 من اجررل للخليئين من  رررررركرران البلرردة القررديمررة  األ لويررة تي ررا ن مع اليلبيررة  الي ليي إلعررراء 

 .الحصول على  هال  سط  لك اليلبية الي ليي

ن  تصررررررف سط عدة الئام ات المحليةشررررررلاكات قوية مع على بناء لئنة إعما  الخليل   تحلص

 لليروي د ا ات خاصة  أبحاثمئاالتن من ضمن،ا اال ييادة من الباحثين سط الئام ات إلعداد 

الئام ات المحلية إلعداد مشررا يع تخلخ خاصررة  طالبلدة القديمةن كما  تي ا ن مع ق رري ال،ند ررة س

بالبلدة القديمة من حيث الحياه على اليرويلن  ذلك لال ررييادة من ةذه المشررا يع  من اجل ت زيز 

حيوية  سط تنييذ مشرررا يع ةالقديمةن كما تي ا ن مع الئام ات المحلي يانيماء الرالب ليلاث،ي  بلدت،

الميد بين  مؤتملات  الند ات الثقاسية ن  ت رررريقبل الميروعين سط البلدة القديمة  عقد ال ديد من ال

قديمة  الحياه على تلاث اآلباء  من طالب ةذه الئام ات إلعرال،ي اليلصرررررررة لخدمة بلدت،ي ال

الحياه على ةذا اليلاثن  بأةمية من منرلق حلصرررر،ا على  سع  عط المئيمع المحلط  األجداد. 

 يلبنات الي ل ت زيز اليلاث ال ملانط من خاللشررررررل ع جام ة بيلزي  سط مت ا ن  اللئنة مع 

 تشرررا ك  مع مؤ ررر رررة . كما  ذلك بالشرررلاكة مع مؤ ررر رررات حيا اليلاث الثقاسط سط سل ررررين

جل تنظيي بلامج توعوية لرالب المدا س  للسع  عي،ي بأةمية أم ما يون بال حد د ال ويدية من 

داللة ال رررررريل ليقديي اميحانات ال ررررررياقة النظلية ت ا ن  مع الحياه على اليلاث الثقاسط .  أخيلا 

  . سط البلدة القديمة للميد بين

 

 

 رابعا: القطاع االجتماعي

مع  قات شلاكة  ت ا نبناء عال الخليل على  إعما  ن عمل  لئنة ليحقيق تنمية مئيم ية م يدامة

بلامج توعية لل رررررركان لالةيمام بصررررررحة  البيئة  تحقيق  إعدادجل أكاسة الئ،ات ذات ال القة من 

  تحلصملكز مئيم طن  إليئاداليل رررينط  األحملمع ال،الل  االندماخ االجيماعطن كما ت ا ن 

 الي ا ن مع الئم يات الن ررررروية لم ررررراعدت،ي على ت رررررويق منيئات،ي سط البلدة القديمةاللئنة على 

ا كان للئنة إعما  الخليل شلاكة قوية مع ب ثة اليواجد كم  توسيل مبانط ملممة تنا ف مشا ي ،ي.

ش،ل  األنشرةالد لط  اليط مول  ال ديد من   الم،لجانات خاصة سط المنا بات الوطنية  خالل 



بلامج تشررررغيل  توسيل  إعدادالخليل على  إعما عمل  لئنة البرالة  للحد من  . مضرررران المبا ك

 سلص عمل لل كان  ذلك من خالل مشا يع اليلميي .

 

 خامسا: قطاع البنية التحتية 

 لذلكن تح ررين الظل ي الم يشررية لل رركان إلىتوسيل بنية تحيية منا رربة سط البلدة القديمة يؤدي  إن

ليحيية البنية اعالقات شررررررلاكة ميينة مع بلدية الخليل لينييذ مشرررررررا يع  الخليل إعما تبنط لئنة 

 ن  شبكات المياه  الصلي الصحطن كما تي ا ن مع االتصاالت اليل رينية ترويل شبكة الرلق 

 عما إلئنة إضرراسة إلى ذلكن نيذت ن ليرويل شرربكة االتصرراالت  توسيل الخدمات الالزمة لل رركان

الخليل ال ديد من المشررا يع بالشررلاكة مع  زا ة الحكي المحلط  من أةم،ا حديقة الصررداقة  ال ديد 

 من المالعف الخاصة باألطيال. 

 

 سادسا: القطاع االقتصادي

لمدن  إدماج،ا سط محير،ا الحضلي برليقة ساعلة يضمن الملاكز اليا يخية لإعادة تأةيل  إن

ا يملا ية الد   الحضا ي ل،ذه المدن  يحاسا على موا دةا  ي اعد سط اليغلف على ب ض 

 ج سكان  أ واق،ا ت لرالما كان  البلدة القديمة ملكز الخليل االقيصادين المشاكل االقيصادية. 

ةذا االطا  تبذل لئنة إعما  الخليل ج،ودا عظيمة سط بالمي وقين من كاسة أ جاء المحاسظةن  سط 

حيث تقوم بيلميي المحالت اليئا يةن  ت مل على لحلكة االقيصادية سط البلدة القديمةن اان اش 

 ص على بناء عالقاتل تح نا،على سيح أصحاب،ات الالزمة ل،ذه المحالت ليشئيع اتوسيل الخدم

 جل الن،وضأمن محاسظة الخليل  الغلسة اليئا ية   ،اأشلاكة مع المؤ  ات المخيلية  على  

ث الخليل اةيماما خاصة للحلي اليقليدية حي إعما بالوضع االقيصادي للبلدة القديمة.  تولط لئنة 

 لي ويق منيئات،ي  إيئاد مشاغل ل،ي سط البلدة القديمةالحلي  تقدم ل،ي الدعي  أصحابتي ا ن مع 

كة تشئيع الحل إلى إضاسة ألصحاب،اجل الحياه على ا يدامة ةذه الحلي  توسيل سلص عمل أمن 

لئنة  ن ةذا  قد تشا ك حد عناصل الئذب ال ياحطأةذه الحلي   ة القديمة باعيبادال ياحية سط البل

 الخليل مع كاسة المؤ  ات الحكومية من أجل توسيل مقلات ل،ا سط البلدة القديمةن لي ،يل إعما 

  لي،ا.إتقديي الخدمات للمواطنين  لزيادة حلكة الواسدين 

 

 سابعا: القطاع السياحي

المدن اليا يخية القديمة. ةذا اليوجا نحو الملاكز  لقد أصرربح  ال ررياحة عنصررلا ساعال سط تنمية 

حكمة لضمان م ا يلاتيئيةال ياحط ييرلف خرة أ  االقيصادي  ت،يئة المدن اليا يخية لال يثما  

 ب د ت ررررررئيل الخليل على اللحة اليلاث ال المط كان البد من   .13تحقيق أكبل قد  من النئاحات

لقديمة للبلدة ا ال رررررياحيةحط  ا ررررريثما  الموا د اليلاثية ليشرررررئيع الحلكة ااالةيمام بالئانف ال ررررري

 القراع حيث عمل  لئنة إعما  الخليل على  ضررع خرة ليرويل ن تح ررين  ضرر ،ا االقيصررادي

من اجل    اآلثا الخليل مع  زا ة ال رررررياحة  إعما لئنة  تشرررررا ك  ال رررررياحطن  سط ةذا االطا 

من المحرات ال ياحية الزاخلة  ال ديدبحيث اشيمل على   ناطالق م ا   ياحط سط البلدة القديمة

 على   ة ليلميي المبانط الديني األ قايحيث ت ا ن  اللئنة مع مديلية  بالم الي اليا يخية  الدينيةن
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من أجل الحياه على   ا ،ا الحلم اإلبلاةيمط  الشلي   ال ديد من الم اجد  الز ايا  المقاماتن

ليوسيل  نيةاألم األج،زة ت ا ن  اللئنة مع  ال ما ة الدينية سط البلدة القديمة  تشئيع ال ياحة إلي،ا.

 ىحدإالحلي اليقليديةن حيث تي تلميي  أصررررررحابن كما  ت ا ن  مع  الحماية لل ررررررالحين األمن

ل كمشررغحالت ال رريخداما مالقاعات ال رريخدام،ا كمصررنع للزجاخ اليقليدين  تي تلميي عدد من ال

ة  تشرا ك  لئنة إعما  الخليل مع اللئنة الوطني  سط اطا  الينمية ال رياحية  لل ريلاميك اليقليدي.

 . ع الزيا ة االسيلاضية للبلدة القديمة من الخليللليلبية  الثقاسة  ال لوم من اجل إعداد مشل

 

 

 : قطاع الثقافة والتراثثامنا

مدى   عن ن ي بل عن ةويي،ا  انيمال،ا الحضا ي ناليلاث الثقاسط يمثل الئذ   الحضا ية لألمة

لإلبداع ال ينضررف سط تأصرريل  ما قدميا من إ رر،امات سط ترو  الحضررا ات اإلن ررانية.  ةو منبع  

لذلك ت رريند  .14من عوامل الينمية الثقاسية  االجيماعية  االقيصررادية ةام قيم،ا الحضررا ية.  عامل  

دة القديمة على اال رررررريثما  سط اليلاثن بحيث ل ترويلةا للب إحيال،االخليل سط عملية  إعما لئنة 

 ررريخدام،ا ا  إعادةي المبانط اليا يخية يمللينمية الم ررريدامةن سي مل على تل أ رررا ررريات يبله مو دا 

قديمة  س يل الخل إعما ،ان  تبنط لئنة يلإالحياة   إعادةق الخرة الشررررررراملة للحياه على البلدة ال

على اليلاث  ا ررريثما ه   الحياهل توج،،ا نحو عالقات شرررلاكة مع المئيمع الد لطن  ةط من خال

 ياء اإلحت ررريقرف المانحين الم،يمين سط ةذا المئال مما يوسل مصررراد  ليمويل مشرررا يع اليلميي 

بناء عالقة شررررررلاكة مع  زا ة الثقاسة إلقامة الخليل على  إعما  تحلص لئنة . للبلدة القديمة 

 الم،لجانات  األنشرة الثقاسية بشكل د  ين 

من التجربة المستفادة . الدروس 4  

البلدة القديمة   إحياء اضحا على  يل عملية ترويل  أثلا أنواع،القد كان للشلاكات بمخيل  

كان  شلاكة ساعلة ناب ة من المصلحة الوطنية ال اعية لال تقاء بالبلدة  ضمن الم ا  المخرط لان

اال ييالء علي،ا  ت،ويدةان  يمكن تلخيص  إلى الوقوي  سط  جا المحيل الذي ي  ى  القديمة 

:بمايلط من ةذه اليئلبة الم ييادةةي الد  س أ  

الينييذ الكياءة سط  لالحيياجات  زيادةسط اليحديد األسضل  المدنط ت ،يمشا كة المئيمع  -

. إلى ت زيز اال يدامة باإلضاسة  

لل كان  توسيل خدماتتواجد المؤ  ات  تكاتي،ا إلى جانف ب ض،ا الب ضن  اعد سط  -

ال ملية  المشا كة سط زاد من  غبي،ي سط  أةداس،ين إعرال،ي الش و  باالطمئنان ليحقيق   

.الينموية  

 بأةميةال كان ةي الشليك الحقيقط سط عملية الينميةن  البد من ال مل على  سع  عي،ي  -

ي،ي بقد ات،ي  إعرال،ي اليلصة للمشا كة بكاسة الرلق  الم يوياتن  زيادة ثق د  ةي

الحياه على البلدة القديمة.المشا كة سط  س اليي،ي سط   
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االشلاكات يئف أن تقام بين شلكاء ي  ون إلى تحقيق األةداي ني ، -  

نوع،ا على اليلكيز ليس سقط على حئي المشا كة بل  -  

 شخصنة   اإلعالميةتخلخ من داللة مظاةل الب،لجة الدعالية  أنالشلاكة يئف  -

المباد اتن  ان تؤكد جوةل االليزام الم ؤ ل  الصادق سط القول  الي لن  الشياسية سط طلح 

  المباد ات  المشا يع الواق ية ليحقيق مرالف  احيياجات المئيمع الينموية.

. التوصيات المنبثقة5  

سط  الينموية ا يدامة خري،اجل أطا  ةذه الشلاكات من إترويل  إلىالخليل  إعما  ت  ى لئنة 

:ةذا اإلطا البلدة القديمة من الخليلن  من اةي اليوصيات سط   

 إنشاء منصة  طنية لي زيز المشا كة المئيم ية. 

 نالقراع الخاص للمشا كة سط أعمال الينمية االقيصادية  الحضلية تشئيع 

 .ليل ف د  ه الياعل سط تحقيق الينمية الم يدامة سط البلدة القديمة تحييزه 

 .تي يل د   الملأة سط المشا كة المئيم ية  البلامج الينموية المي ددة 

 المئيمع بكاسة سئاتابلامج تأةيل  تد يف مئيم طن  ضل  ة توعية  إعداد 

  مشا كي،ي. بأةمية

  ييوجف االةيمام بالبحوث  الد ا ات الميدانيةن اليط تلصد حاجات المئيمعن

 .مشا يع  المباد ات األن ف تحدد المناطق األكثل حاجةن  تقيلح ال

 دعي  ت زيز قد ات الئ،ات اإلحصالية  إيئاد  نت زيز نظي جمع البيانات 

أ اليف مبيكلة إلنياخ البياناتن حيث إن موالمة أةداي الينمية الم يدامة  مياب ة 

اليقدم المحلز سط تحقيق،ا ييرلف توسيل بيانات إحصالية آنية  دقيقة  ذات صلة 

  ثيقة باألةداي. 

 المصادر: 

ن ملكز الد ا ررات اليخريرية  الم ما يةن ئة العمرانية للمدناالرتقاء بالبيإبلاةيين عبد الباقطن -

 .1986القاةلةن 

 

ن الرب ة األ لى. الخليل القديمة، سحر مدينة وعمارة تاريخية(: 2008الئ بةن ن.)محل (.) -

  يوديو اليان سل رين.

 

 نغزةدور المشاااركة المجتمعية في التنمية الحياارية المسااتدامة في مدينة (: 2012 رركيكنأ.) -

   الة ماج ييل غيل منشو ةن الئام ة اإل المية نغزةن سل رين.

 

كأساس إلحياء وتطوير المراكز  االستراتيجيالتخطيط التنموي  (:2011عبد الحميدنع.)  -

المؤتمل الد لط لينمية ملاكز المدن اليا يخية  الن،وض  إلىن    قة عمل مقدمة التاريخية للمدن

 بواق ،ا االقيصادين الخليلن سل رين.



لة (: 2008م.) قد مطن - حا ية وتطوير المجتمي المحلي:  ية في تنم كة المجتمع دور المشاااااااار

ن   ررالة ماج ررييل غيل منشررو ةن جام ة النئاحن دراسااية للجان ايحياء المحلية في مدينة نابل 

 سن سل رين.نابل

 

 .2019ن الخليلنالوحدة القانونية إحصائياتالخليلن  إعما لئنة  -

 

ن   ررررررالة دور المشاااااااركة المجتمعية في تفعيل التنمية المحلية في مصاااااار (:2012ملادن ه.) -

 ماج ييل غيل منشو ةن جام ة القاةلةن كلية االقيصاد  ال لوم ال يا ية.

 

دليااال التخطيط التنموي (ن GTZاأللمرررانيرررة للي رررا ن الينط ) زا ة الحكي المحلط  الوكرررالرررة  -

 .2009ن  ام هللان أيلول االستراتيجي للمدن والبلدات الفلسطينية

 
 

  

 

 


